
 ملخص بطاقة الوظيفة النوعية الخاصة بقاضي الاتصال

 المهمــــــة
ية ودعم  تمثيل وزارة العدل في البلد المضيف  والسهر على تقو

 التعاون القضائي بين البلدين والتنسيق بينهما.

  الأنشطة والمهام: 
 ية التعاون القضائي وتشجيع جميع أشكال التعاون القضائي في المج  ؛المدني والزجري بين البلدينالين تقو
 ؛قيات الثنائية والمتعددة الأطرافالسهر على تتبع وتنفيذ مقتضيات الاتفا 
 و/أو الدولة الأخرى  برصد وتتبع العلاقات مع البلد المضيف وخاصة في الشق المتعلق بأنشطة المنظمات الدولية التي يكون المغر

 ؛أعضاء فيها
  ؛اف بين الأنظمة القضائية للبلدينعن الاختلحل المشاكل الناجمة العمل على 
  ؛تنفيذ الإنابات القضائية الدوليةتتبع 
 ؛مين ونقل السجناء المحكوم عليهمتتبع ومراقبة إجراءات تسليم المجر 
 ؛القانونية الخاصة في كلا البلدينالعمل على تشجيع وتعزيز العلاقات بين المهن القضائية و 
  ؛يات الدوليةفي الملتقتمثيل وزارة العدل 
  ؛التعاون الدولي القضائيالقيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بمجال 
  يع برامج المساهمة في  ؛ التعاون الدولي في المجال القضائيإعداد مشار
 يع الاتفاقيات عليها وذلك من  المتعلقة بالتعاون القضائي ببلد التعيين وتحديد الالتزامات والآثار التي قد تترتب القيام بدراسة مشار

 أجل تنوير موقف الوزارة؛
 يعية والمؤسساتية المتعلقة بمنظومة العدالة الإفادة  ؛بكل المستجدات التشر
 ...إنجاز تقرير سنوي عن مجمل الأنشطة ورفعه إلى السيد وزير العدل 

 ال كفاءات: 
 المعارف

 ؛المهمات المؤسساتية والثقافة التنظيمية لوزارة العدل -
 ؛ل كةمالتنظيم القضائي للم -
  ؛ةلقضالالنظام الأساسي  -
بيةبالإلمام الجيد  - ون المسطرة )قان الأساسية القوانين المغر

المدنية، قانون المسطرة الجنائية، القانون الجنائي، مدونة 
  ؛التجارة، مدونة الأسرة ...(

   ؛القانون الدولي الخاص القانون المقارن -
 ؛القانون الجنائي الدولي -
 ؛القانون الدولي العام -
 ؛الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون القضائي -
 .العلاقات الدولية -

 ؛اللغة الرسمية للبلد المضيف معرفة -
يد تحليل نص اتفاقية للتعاون القضائي وتحدتقنيات   -

 ؛الالتزامات والآثار التي قد تترتب عنها
 ؛تقنيات إعداد وتحرير مشروع اتفاقية للتعاون القضائي -
 ؛تقنيات تحرير نصوص قانونية وإعداد مذكرات تقديمية -
 ؛وحل النزاعات تقنيات التواصل -
 ؛والإداري القانوني التحرير -
 ؛والتواصلتكنولوجيا المعلومات  -
 ؛المعلوميات المكتبية -
- ...... 



 

 المهارات الاجتماعية

 ؛قوة الشخصية والثقة بالنفس -
 ؛الضبط والدقة -
 ؛الانفتاح على ثقافة وتفكير البلد المضيف -
 .القدرة على التكيف -

 ؛والعلاقات الإنسانية حسن التواصل -
 ؛الملاحظة والتحليل والتركيبالقدرة العالية على  -
 ؛الموضوعية والمرونة والتنظيم -
 .الوعي بالبعد الدبلوماسي للمهمة -

 

  العلاقات الوظيفية: 
 الداخليــة:العلاقات 
 وزارة العدل؛ -
 ؛لسلطة القضائيةالمجلس الأعلى ل -
 رئاسة النيابة العامة؛ -
 ؛العالي للقضاءالمعهد  -
 .السفارة المغربية والقنصليات التابعة لها بالبلد المضيف -

 الخارجي ة:العلاقات 
 ؛وزارة العدل بالبلد المضيف -
 ؛المنظمات والهيئات ذات الصلة بالتعاون القضائي -
 .مؤسسة الوسيط -

 

 

 الشروط الخاصة لمزاولة المهام: 
تماعية والاجتحمل مسؤولية معرضة للمساءلة السياسية  -

  ؛والإعلامية
تدبير ملفات حساسة ذات تأثير اجتماعي وسياسي وبعد  -

 ؛سيادي
ية جد مركزة -  ؛بذل مجهودات فكر
متابعة مستجدات مراكز الدراسات المعنية بالبحث في  -

 .في المجال القضائي ميدان التعاون الدولي
 

القيام بمهام في بلد مجاور للبلد المعين به بتكليف من  -
 العدل؛وزير 

احتمال الممارسة في ظروف تستدعي ضبط النفس  -
 ؛ومضاعفة الجهود

 الممارسة وفق أخلاقيات قطاع متعدد الحساسيات، -
 تحمل خاص للسر المهني. -

 
 

 

 


